
SMARTZILLA Ujjlenyomat 
Olvasó Okos Zár E202 

Használati útmutató 

 

E202 

Kérjük használat előtt alaposan olvassa el az útmutatót! 



Információ & Biztonsági Figyelmeztetések 
Megjegyzés: Kérjük használat előtt készítsen elő egy csillagfejű csavarhúzót 

és 4 db AA-s akkumulátort. 

1. Tartsa tisztán a kezét a termék használatakor. 

2. Kezdeti beüzemelésénél, a zár kinyitható MINDEN ujjlenyomattal, 

kártyával vagy jelszóval. (Jelszó: 1234567890#) 

3. Amennyiben nem megfelelő az áramellátás, egy hangjelzés fog 

elhangzani. Kérjük cserélje ki a 4db AA-s akkumulátort. 

4. Kérjük ne használjon maró anyagot a felület megtisztításához. 

5. Amennyiben a zárt nem tudja kinyitni 

jelszóval/ujjlenyomattal/alkalmazással, kérjük használja a kulcsot. 

Kérjük MINDIG tartson magánál biztonsági kulcsot, vagy rejtse el kívül 

a biztonság kedvéért. 

6. A zár 40-100mm vastagságú ajtókra szerelhető fel. 

7. Üzemi hőmérséklet: -22°F – 131°F 

Funkciók 
1. Összesen 300 adatot képes tárolni a zár, ebből összesen 100 

ujjlenyomatot tud tárolni. (Ebből az első három, adminisztrátor kód) 

2. Érintőgomb, időtálló. 

3. Támogat 6-8 jelszót és 20 virtuális jelszót. 

4. Támogatja az alacsony töltöttségi figyelmeztetést. 

 

Név Paraméter 

Ujjlenyomat olvasó szenzor Felvezető 

DPI 500 

Azonosítási idő 0.3 s 

Feloldási módok Ujjlenyomat, Kártya, Jelszó, Kulcs, 
Alkalmazás 

Rendszer kapacitás 300 

Tápfeszültség 6V 

Alacsony töltöttségi figyelmeztetés 4.8V 

Készenléti fogyasztás <= 50uA 

 



Telepítés 
1. Telepítési instrukciók 

a. Ajánlott szakembert megbízni a beépítésével, nézze meg az 

útmutató videót alaposan a beszerelés előtt. 

b. Kérjük vegye figyelembe, hogy a csatlakozókábel nem 

nyomható össze és nem hajtható meg a beszerelés alatt. 

c. Felszerelés előtt, döntse el hogyan kívánja felhelyezni a zárat 

az ajtóra, a nyílási irányát nézve, mert a kilincs nem 

módosítható. 

d. Felszerelés alatt az ajtónak mindig félig nyitott állapotban 

kell, hogy legyen, amíg a beállítás meg nem történt. 

e. Felszerelés után, tesztelje le a, hogy ki tudja-e nyitni 

ujjlenyomattal, kártyával, jelszóval (1234567890#), 

alkalmazással, kulccsal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 

kilincs megfelelően nyitható/zárható. 

f. Amennyiben nem nyílik/zárul, kérjük ellenőrizze, hogy 

megfelelően lett-e felszerelve, illetve, hogy az 

energiaellátásért felelős kábel nem lazult-e ki. 

2. Telepítési áttekintés 

 



1. Előlapi panel 

2. Csatlakozó pont 

3. Négyszög acélrúd 

4. Zár test 

5. Csatlakozó kábel 

6. Hátsó panel 

7. „SET” / Beállítás gomb 

8. Csatlakozó pont csavarja 

9. Akkumulátor fedél 

10. Akkumulátor fedél csavarja 

11. Hátsó kilincs 

12. Csatlakozó pont csavarja 

13. Fordított zár reteszgomb 

14. Hátsó retesz  

15. Zárnyelv 

16. Zár rögzítő csavarok 

17. Csatlakozó pont 

18. Kulcsnyílás 

19. Vész energiaforrás csatlakozó port 

20. Külső kilincs 

 

3. Bizonyosodjon meg az ajtó nyílásának irányáról 

Az okos zár alkalmas a következő ajtókhoz: Balra kifelé/Balra befelé/Jobbra 

Kifelé/Jobbra Befelé. Összesen 4 féle képen helyezhető fel. 

 

 



4. Kilincs nyílás 

Kérjük az ábra alapján fúrja ki a megfelelő helyre a lyukat a kilincsnek. 

5. Zárbelső behelyezése 

5.1. Válassza meg a zárnyelv irányát, még a záron kívül az ajtó 

nyílásának megfelelően. 

 

5.2. Válassza meg a zárszerkezet irányát 

• Nyomja meg a hátrameneti blokkot a zárszerkezet másik 

oldalán. 

• Nyomja a zárnyelvet a zárba és fordítson 180°C-ot. 

• Tegye vissza a hátrameneti blokkot és a zárnyelv magától a 

helyére ugrik. 

5.3. Helyezze a zárbelsőt az ajtóba és húzza meg a 2 rögzítőcsavart. 

  

  



6. Megfelelő alkatrészek kiválasztása 

Válassza ki a megfelelő alkatrészeket a következő táblázat alapján 

Ajtó vastagsága 

Kilincs 
rúd 
hossza 
(mélység) 

Csatlakozó 
rudak hossza 

Csatlakozó rudak 
rögzítőcsavar hossza 

1.57 – 2.16 hüvelyk 
3.15 
hüvelyk 

1.38 hüvelyk 1.18 és 1.97 hüvelyk 

2.17 – 2.36 hüvelyk 
3.15 
hüvelyk 

1.77 vagy 2.17 
hüvelyk 

1.18 és 1.97 hüvelyk 

2.76 – 3.15 hüvelyk 
3.94 
hüvelyk 

1.77 vagy 2.17 
hüvelyk 

1.97 és 2.76 hüvelyk 

3.55 – 3.94 hüvelyk 
4.72 
hüvelyk 

1.77 vagy 2.17 
hüvelyk 

2.76 és 3.54 hüvelyk 

> 3.94 hüvelyk 
5.51 
hüvelyk 

1.77 vagy 2.17 
hüvelyk 

3.54 és 4.33 hüvelyk 

 

7. A zár felszerelése 

7.1. Helyezze a két csatlakozó 

rudat a külső panelre. 

 

 

 

7.2. Külső panel felhelyezése  

a. Helyezze be a szögletes kilincs rudat a 

zárbelsőbe. 

b. Dugja át a csatlakozókábelt az ajtó 

másik oldalára. 

c. Igazítsa a szögletes kilincsrudat úgy, 

hogy a lyuk a belső részen legyen, majd 

helyezze fel a külső panelt.  Ez után 

nyomja be a szögletes rudat. 



7.3. Hátsó panel felhelyezése 

a. Tartsa nyomva a külső panelt, és csatlakoztassa a 

csatlakozókábelt a befelelő csatlakozóhoz a hátsó panelen. Helyezze 

a kiló kábelt az ajtó belsejébe.  

b. Helyezze a reteszelőt a zárba, majd vágja le 1 vagy 2 részét 

a reteszelő rúdnak az ajtó vastagságától függően. 

c. Igazítsa a szögletes kilincsrudat a hátsó panelnek 

megfelelően majd helyezze (nyomja) fel a hátsó panelt. 

d. Csavarja be a csatlakoztató pontokba a csavarokat. 

e. Helyezze be a 4 db AA-s akkumulátort majd helyezze fel a 

fedélt. 

8. A csatlemez és csatt doboz felhelyezése  

 

  



A zár használata 
Adminisztrátor hozzáadása 

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / 

Beállítás gombot, vagy nyomja hosszan a ’*’ gombot. Ekkor a 

következőt fogja mondani a zár: „Kérem adja meg az adminisztrátort” 

2. Adja meg az adminisztrátor ujjlenyomatát (Ugyan az az ujjlenyomat 

3x), kártyát vagy jelszót (6-8 számjegy) majd ’#’-et (ugyan az a jelszó 

2x). 

3. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen hozzáadva” 

4. Ez után folytathatja a hozzáadást. 

Megjegyzés:   

1. Az első három adminisztrátor. 

2. Csillag gomb (*): Vissza, Hashtag gomb (#): jóváhagyás gomb 

Felhasználó hozzáadása 

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / 

Beállítás gombot, vagy nyomja hosszan a ’*’ gombot. Ekkor a következőt 

fogja mondani a zár: „Kérem hitelesítsen adminisztrátor fiókkal” 

2. Lépjen be rendszergazda jogosultsággal. 

3. Adja meg az új felhasználó ujjlenyomatát (Ugyan az az ujjlenyomat 3x), 

kártyát vagy jelszót (6-8 számjegy) majd üssön ’#’-et (ugyan az a jelszó 2x). 

4. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen hozzáadva” 

5. Ez után folytathatja a hozzáadást. 

  



Felhasználó törlése 

1. Távolítsa el az akkumulátorok fedelét, röviden nyomja meg a „SET” / 

Beállítás gombot, vagy hosszan nyomja hosszan a ’*’ gobmot. Ekkor a 

következőt fogja mondani a zár: „Kérem hitelesítsen adminisztrátor fiókkal” 

2. Lépjen be rendszergazda jogosultsággal. 

3. Röviden nyomja meg a „Set” gombot vagy nyomja meg ismét hosszan a ”*” 

gombot. 

4. Nyomja meg az '1' -es gombot az összes felhasználói ujjlenyomat 

eltávolításához, nyomja meg a '2'-es gombot az összes felhasználói jelszó 

eltávolításához, nyomja meg a '3'-as gombot az összes felhasználói kártya 

eltávolításához, nyomja meg az '4'-es gombot az összes felhasználó 

eltávolításához. 

5. A következőt fogja mondani a zár: „Sikeres” 

Megjegyzés: Ezzel a rendszergazda nem távolítható el így. 

 

Zár visszaállítása gyári állapotba 

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét, hosszan nyomja meg a 'Set' gombot 3 

másodpercig. 

2. A rendszer visszaállítja a gyári alapértelmezett beállításokat. 

Megjegyzések:  

1. A visszaállítás után az összes információ eltávolításra kerül 

(beleértve az adminisztrátort is). 

2. A rendszergazdai jelszó visszaál az alapértelmezett '1234567890#' 

értékre. 

3. Kérjük, azonnal adjon hozzá egy új rendszergazdát. 

  



Alkalmazás telepítése 

1. Keressen a „SMARTZILLA” alkalmazásra az Alkalmazás áruházban, töltse le 

és telepítse az alkalmazást. 

2. Regisztráljon és lépjen be a mobiltelefon számával. 

Hálózat hozzáadása 

1. Nyissa meg az alkalmazást, és menjen a 'Családom' / 'Eszköz hozzáadása' / 

'Minden eszköz' / 'Zár' / 'Jelzőfény gyors villogásának megerősítése' oldalra, 

majd írja be a Wi-Fi jelszót. 

2. Röviden nyomja meg a zár '3' + '#' gombjait, hitelesítsen rendszergazdával. 

3. Hálózati konfigurációs mód: a változtatáshoz nyomja meg a ’#’ gombot.  

a. Normál mód: a '8'-as gomb LED fénye gyorsan villog, kérjük, adja 

hozzá a hálózatot az alkalmazásban.  

b. Kompatibilitási mód: a '8'-as gomb LED fénye gyorsan villog, kérjük, 

adja hozzá a hálózatot az alkalmazás kompatibilitási módjában. 

 

4. Az alkalmazás hálózati konfigurációjának befejezéséhez olvassa el a 

műveleti utasítást. 

5. Sikeres hozzáadás: A következőt fogja mondani a zár: „Sikeresen 

hozzáadva” 

6. Hibás hozzáadás: A LED fény „X” -et jelenít meg, és a következőt fogja 

mondani a zár: „Hibás hozzáadás” 

Megjegyzés: 

1. Ez az alkalmazás csak 2.4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja. 

2. A távirányítóval való kinyitása: Először nyomja meg a '4'-es és a '#' 

gombokat a zár aktiválásához, majd a '0'-a gomb LED-je világítani fog, ekkor 

nyomja meg a 'Távolról történő kinyitás' gombot.  

  



Önzáródás  

Ha a jelszót egymás után ötször hibásan adja meg a felhasználó, a rendszer 

180 másodpercre lezáródik, és csak ujjlenyomat vagy a kártya segítségével 

nyitható ki, és kapcsolható ki az önzáródás. 

 

Alacsony töltöttség figyelmeztetés 

Ha az akkumulátor töltöttsége kevesebb, mint 4,8 V, akkor a zár hangosan 

figyelmeztet: 'Az akkumulátor lemerült, kérjük cserélje ki', ekkor kérjük, 

időben cserélje ki 4 új elemre a régiket. 

 

Virtuális jelszó 

Írja be a virtuális jelszót az igazi jelszó megadása előtt vagy után, így is 

feloldható a zár. 

FCC NYILATKOZAT: 
Ez a készülék megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. Az üzemeltetésre a 

következő két feltétel vonatkozik: 

(1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és 

(2) Ennek a készüléknek ki kell bírnia minden beérkező interferenciát, 

ideértve azokat a zavarokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. 

 

Figyelem: A felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy 

módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés 

üzemeltetésére/használatára. 

Megjegyzés: Ezt a berendezés tesztelésre került és megállapították, hogy 

megfelel az FCC szabályok 15. részének B osztályú digitális eszközökre 

vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a korlátozásokat úgy tervezték, hogy 

ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarok ellen egy lakóépületben. 

Nincs garancia arra, hogy az adott telepítésen nem jelentkezhetnek zavarok. 

Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz rádióban vagy televízióban, 

amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet 

meghatározni/bizonyítani, ajánlott, hogy a felhasználó, hogy próbálja meg 

kijavítani a problémát az alábbi intézkedések közül egy vagy több 

alkalmazásával: 



• Tegye át vagy helyezze át a vevő antennát. 

• Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 

• Csatlakoztassa a készüléket egy másik aljzathoz, amely eltér a másik 

készülék áramforrásától. 

• Forduljon segítségért a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-

szakemberhez. 


